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ΑΙΤΗΜΑ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
 
 
Αξιότιµε  κ. Υπουργέ, 
 
Έχει ήδη, από τα µέσα Οκτωβρίου του 2013, που επικοινωνούµε µε συνεργάτες του 

γραφείου σας, για το αίτηµά µας δίχως να πάρουµε κάποια απάντηση. Με το παρόν 

έγγραφό µας, αν και προηγήθηκαν διαβήµατα, διαµαρτυρίες, όπως και άµεση 

διαβούλευση του θέµατος εν έτη 08.2011, αιτιώµεθα από εσάς  να διορθωθούν οι 

αδικίες του παρελθόντος. Με την αναµενόµενη  σχετική νοµοθετική ρύθµιση των 

ειδικών κατηγοριών των γηγενών, να προστεθεί επιτέλους και η αντίστοιχη 

κατηγορία των οµογενών. 

 

• Αιτιώµεθα να καταργηθεί η βάση των παιδιών, που είναι απόφοιτοι ελληνικού 

Λυκείου της Γερµανίας / Εξωτερικού, και δίνουν εξετάσεις µε την κατηγορία τέκνα 

Ελλήνων του εξωτερικού. ∆εν δεχόµαστε τις όποιες δήθεν εισηγήσεις από 

συµβούλους του υπουργείου που ποτέ δεν ήρθαν σε επαφή µε τους θεσµούς 

µας,  ότι τα ζητούµενα είναι τα µηδαµινά των γνώσεων. Η εξεταστέα ύλη είναι 

µια και µοναδική για τους γηγενείς  και για τους οµογενείς. Ουδέ ποτέ 

(τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια) έχουν έρθει οι καθηγητές στην ώρα τους στα 

λύκεια του εξωτερικού. Ποτέ οι µαθητές µας δεν άρχισαν την σχολική χρονιά τους 

µε όλα τα βιβλία στη διάθεσή τους. ∆εν δεχόµαστε εισηγήσεις ότι δεν θεωρούν 

κάποιοι συνεργάτες σας σωστό „να εισάγονται τα παιδιά σε ανώτατες σχόλες µε 

χαµηλή βάση“  όταν τα παιδιά τις ηµεδαπής και ιδιαίτερα κάποιες κατηγορίες 

εισάγονται µε 2 και 3 χιλιάδες µόρια. 

∆ίνετε στα τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού το ποσοστό του 2% (οι θέσεις 

στις σχολές µένουν  κενές) Με την βάση του ,,35" βάζετε κόφτη στην 

εισαγωγή των παιδιών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οπότε δεν 

ωφελούνται από το 2%.  

• Αιτιώµεθα επίσης τις ελεύθερες  µεταγραφές πολύτεκνων τριτέκνων κτλ. όπως 

επιτρέπετε και στα παιδιά της Ελλάδος. Πολύτεκνος και τρίτεκνως παραµένεις  

εντός και εκτός Ελλάδος . 



 

• Αιτιώµεθα να δίνονται µόρια σε άτοµα µε ιδικές ανάγκες ή εάν έχουν µέλος  

οικογένειας µε αναπηρία. Θέλουµε να πιστεύουµε πως ιδικά για αυτό το αίτηµα 

δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο επιχείρηµα διότι το άτοµο µε ιδικές ανάγκες 

παραµένει άτοµο µε ιδικές ανάγκες εντός και εκτός Ελλάδος. 

 
• Αιτιώµεθα των συµψηφισµό των µορίων στον βαθµό που έχουν γράψει   οι 

αθλητές που είναι τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού όπως αντίστοιχα γίνετε και 

στους αθλητές που ζουν εντός Ελλάδος. Εδώ ιδικά θα έπρεπε να δείξετε µια 

ιδιαίτερη ευαισθησία διότι αυτά τα παιδιά εκπροσωπούν και τιµούν σε διεθνής 

πρωταθλήµατα και διοργανώσεις (ως συνήθως µε δικά τους έξοδα) την 

πατρίδα τους, παρότι µεγαλώνουν σε µια ξένη χώρα. 

 

Με το αίτηµα αυτό και ασφαλώς επικαλούµενη στην αρχή της ισότητας, ζητούµε 

το αυτονόητο. 

Και τα αυτονόητο είναι κατοχυρωµένο στο Σύνταγµα της Ελλάδος. 

 

                          „Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου“ 

„Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις όπως 

γενικά η αρχή της ισότητας“ 

 

   

Για την Συνοµοσπονδία  Οµοσπονδιών Γερµανίας 

 
  Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραµµατέας  

  

 

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                       Σαββίδης Γεώργιος 
 

 


